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ทรสิเรทติง้เพมิอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มม่ปีระกนั “บ. ทนุธนชาต” เป็น “A+/Stable” จาก “A/Positive”  

 
 บรษัิท ทรสิเรทติง้ จํากัด ประกาศปรับเพิม่อันดับเครดติองคก์รและหุน้กูไ้ม่มปีระกันของ บรษัิท ทุนธนชาต จํากัด 
(มหาชน) เป็นระดับ “A+” จากเดมิทีร่ะดับ “A” พรอ้มเปลีย่นแนวโนม้อันดับเครดติเป็น “Stable” หรอื “คงที”่ จาก “Positive” 
หรือ “บวก” โดยอันดับเครดติสะทอ้นสถานะการเป็นบรษัิทโฮลดิง้ซ ึง่ทําธุรกจิลงทุนในกลุ่มธนชาต ตลอดจนอํานาจการ
บรหิารงานในธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ผ่านการถอืหุน้ 50.96% และผลตอบแทนในรูปของเงนิปันผลทีไ่ดรั้บอย่าง
สมํ่าเสมอจากธนาคารธนชาต  ทัง้นี้ อันดับเครดติองคก์รของบรษัิทอยู่ในระดับตํ่ากว่าอันดับเครดติองค์กรของธนาคาร 
ธนชาตซึง่เป็นบรษัิทย่อยทีป่ระกอบธรุกจิธนาคารพาณชิยอ์ยู่ 1 ขัน้อันสะทอ้นถงึการทีบ่รษัิทตอ้งพึง่พารายไดเ้งนิปันผลจาก
ธนาคารธนชาตเป็นหลัก รวมถงึอปุสรรคจากกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายเงนิปันผลจากธนาคารธนชาต นอกจากนี ้อันดับ
เครดติยังสะทอ้นถงึคณะผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถ ระบบการบรหิารความเสีย่งทีพั่ฒนาขึน้มาในระดับทีไ่ดม้าตรฐาน ฐาน
เงนิทนุทีแ่ข็งแกร่ง รวมถงึการสนับสนุนทัง้ทางดา้นธรุกจิและเงนิทนุจากพันธมติรทางธรุกจิคอื Bank of Nova Scotia (BNS) 
ดว้ย ในขณะเดยีวกัน การซือ้กจิการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารธนชาตยังช่วยเสรมิสรา้งความ
แข็งแกร่งใหแ้กส่ถานะทางการตลาด ตลอดจนความหลากหลายของธรุกจิ และฐานะทางการเงนิในอนาคตของกลุ่มธนชาต 
โดยช่วยสรา้งการเตบิโตทัง้ในส่วนของเงนิใหส้นิเชือ่ ฐานเงนิฝาก และจํานวนสาขาของธนาคาร อย่างไรก็ตาม จุดแข็ง
ดังกล่าวถูกลดทอนดว้ยคุณภาพสนิทรัพยท์ีอ่่อนแอลง นอกจากนี้ อันดับเครดติยังไดรั้บแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของ
ผลกระทบทีเ่กดิจากอุทกภัยครัง้ใหญ่ในประเทศไทย ตลอดจนภาวะการแข่งขันทีท่วคีวามรุนแรงในธุรกจิธนาคารพาณิชย ์
ธุรกจิเชา่ซือ้รถยนต ์และธุรกจิหลักทรัพย ์รวมถงึความไม่มเีสถยีรภาพของการเมอืงภายในประเทศและภาวะเศรษฐกจิโลก 
โดยปัจจัยเหลา่นีอ้าจจํากดัความสามารถในการทํากําไรรวมทัง้โอกาสในการขยายธรุกจิของกลุม่ธนชาตดว้ย 
 แนวโนม้อันดับเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นความคาดหมายวา่ธนาคารธนชาตซึง่เป็นแหลง่รายไดห้ลักของ
บรษัิทจะสามารถผสานประโยชนท์างธรุกจิกบั BNS และทําใหส้ถานะในการแขง่ขนัในธรุกจิหลกัมคีวามแข็งแกร่งยิง่ข ึน้ อกีทัง้
การไดรั้บการสนับสนุนทัง้ดา้นเงนิทุน ความรู ้และความเชีย่วชาญในธุรกจิจากพันธมติรอันไดแ้ก่ BNS และบรษัิททุน 
ธนชาตนัน้จะชว่ยใหธ้นาคารธนชาตมผีลประกอบการทีด่ยี ิง่ข ึน้ นอกจากนี้ ยังคาดดว้ยว่าบรษัิทจะสามารถควบคุมดูแลและ
บรหิารจัดการสนิทรัพยด์อ้ยคณุภาพใหด้ขี ึน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ทรสิเรทติง้รายงานวา่ BNS กลายมาเป็นพันธมติรธรุกจิของบรษัิททนุธนชาตโดยไดถ้อืหุน้ในธนาคารธนชาตในสดัสว่น 
24.98% ในเดอืนกรกฎาคม 2550 และเพิม่ขึน้เป็น 49% ในเดอืนกมุภาพันธ ์2552 ต่อมาธนาคารธนชาตไดซ้ือ้กจิการของ
ธนาคารนครหลวงไทยในปี 2553 ตามแผนกลยทุธก์ารเตบิโตทางธรุกจิ พรอ้มทัง้ทําการถา่ยโอนธรุกจิของธนาคารนครหลวง
ไทยมาเป็นของธนาคารธนชาตอย่างเรียบรอ้ยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 การซือ้กจิการของธนาคารนครหลวงไทยช่วย
เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ดา้นการแขง่ขนัใหแ้กธ่นาคารธนชาต อกีทัง้ยังชว่ยใหพ้อรต์สนิเชือ่ของธนาคารมกีารกระจายตัวโดย
มสีดัสว่นของสนิเชือ่ธรุกจิและสนิเชือ่รายยอ่ยทีด่ขี ึน้ 
 ทรสิเรทติง้กลา่ววา่บรษัิททนุธนชาตมขีนาดของสนิทรัพยร์วมใหญเ่ป็นอนัดบัที ่6 ในกลุม่ธนาคารพาณชิยไ์ทย 15 แหง่ 
โดยมสีว่นแบง่ทางการตลาดของสนิเชือ่ที ่8.3% และของเงนิฝากที ่6.5% ณ สิน้เดอืนกันยายน 2554 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม
ทัง้ส ิน้ 888.1 พันลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.9% จาก 881.9 พันลา้นบาท ณ สิน้ปี 2553 รายไดจ้ากการดําเนนิงานสทุธสํิาหรับงวด 
9 เดอืนแรกของปี 2554 เป็นรายไดท้ีม่าจากธนาคารธนชาตและบรษัิทย่อยของธนาคารประมาณ 93% สว่นทีเ่หลอือกี 7% 
เป็นรายไดจ้ากบรษัิทและบรษัิทย่อยอืน่ๆ ของบรษัิท ไดแ้ก่ บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จํากัด และบรษัิทบรหิาร
สนิทรัพย ์แมก๊ซ ์จํากดั 
 บรษัิททุนธนชาตมฐีานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ โดยมกํีาไรสทุธสํิาหรับงบการเงนิรวมในปี 2553 จํานวน 5,639 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 10.4% จากกําไรสทุธใินปี 2552 จํานวน 5,109 ลา้นบาทซึง่เป็นผลจากสว่นตา่งอัตราดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ รวมทัง้รายได ้
คา่ธรรมเนียมทีเ่พิม่มากขึน้ ในขณะทีต่น้ทุนสํารองหนีส้ญูลดตํ่าลง อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบรษัิทในงวด 9 เดอืน
แรกของปี 2554 ลดลง 4.4% เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน จาก 4,250 ลา้นบาทในปี 2553 เป็น 4,065 ลา้นบาทในปี 
2554 โดยยังคงสอดคลอ้งกับตัวเลขประมาณการของทรสิเรทติง้ สําหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรัพยร์วมถัวเฉลีย่ 
(Return on Average Asset -- ROAA) เตบิโตจาก 0.77% ในปี 2551 เป็น 1.2% ในปี 2552 แตก่ลับลดลงมาอยูท่ีร่ะดับ 
0.84% ในปี 2553 อันเป็นผลจากการทีบ่รษัิทมสีนิทรัพยร์วมทีใ่หญ่ขึน้ถงึ 2 เทา่ภายหลังการควบรวมกจิการ ในขณะทีกํ่าไร
สทุธทิีเ่พิม่ขึน้จากกําไรสทุธขิองธนาคารนครหลวงไทยนัน้กลบัเพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน่อ้ยกวา่ อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของ
ผูถ้อืหุน้ถัวเฉลีย่ (Return on Average Equity -- ROAE) เพิม่ขึน้จาก 8.57% ในปี 2551 เป็น 12.81% ในปี 2552 แตล่ดลง
ไปอยูท่ีร่ะดบั 9.47% ในปี 2553 ซึง่เป็นผลจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย (สว่นของ BNS) ทีม่ขีนาดใหญ่
ขึน้ตามการเพิม่ทุนของธนาคารธนชาต นอกจากนี ้ROAA และ ROAE สําหรับงวด 9 เดอืนแรกของปี 2554 ก็เทา่กบั 0.46% 
และ 5.62% ตามลําดับ (ยังไม่ไดป้รับอัตราส่วนใหเ้ป็นตัวเลขเต็มปี) โดยลดลงจากงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีร่ะดับ 0.65% 
และ 7.24% ตามลําดบั  
 บรษัิททุนธนชาตไดส้รา้งคณะผูบ้รหิารทีม่คีวามชํานาญซึง่ทําใหบ้รษัิทสามารถใหก้ารสนับสนุนบรษัิทย่อยในกลุม่ธน
ชาตในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั ในขณะเดยีวกนัยังสามารถยดืหยุน่และปรับตัวเพือ่พรอ้มรับกบัการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังไดพั้ฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกับ
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง กระนัน้ก็ตาม บรษัิทยังคงตอ้งเผชญิกับสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพทีเ่พิม่มากขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่เป็น
สนิเชือ่ธุรกจิของธนาคารนครหลวงไทยอันเป็นผลจากการซือ้กจิการโดยธนาคารธนชาต ทัง้นี้ ณ สิน้เดอืนกันยายน 2554 
บรษัิทมอีัตราสว่นสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพตอ่สนิเชือ่รวมเท่ากับ 6.62% เพิม่ขึน้จาก 4.06% ในปี 2552 และสงูกวา่คา่เฉลีย่ของ 
 
(ตอ่หนา้ 2) 
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ธนาคารพาณิชยไ์ทย 11 แห่งในฐานขอ้มูลของทรสิเรทติง้ (ไม่รวมธนาคารทีม่ตี่างชาตเิป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 3 แห่ง) บรษัิทมี
สนิทรัพยท์ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(สนิเชือ่ทีค่า้งชําระเกนิกวา่ 3 เดอืน ยอดคงคา้งของสนิเชือ่ทีป่รับโครงสรา้งหนี ้และสนิทรัพย์
รอการขาย) ณ สิน้เดอืนกันยายน 2554 คดิเป็น 0.76 เทา่ของผลรวมของเงนิกองทนุและคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญู โดยเพิม่ขึน้
จาก 0.44 เท่าในปี 2552 และสงูกว่าค่าเฉลีย่ทีร่ะดับ 0.53 เท่า ความสามารถของคณะผูบ้รหิารในการควบคุมคณุภาพของ
สนิทรัพยใ์นชว่งเวลาหลังการควบรวมกจิการจงึยังคงตอ้งรอการพสิูจน์ต่อไป ทัง้นี้ ระบบการบรหิารความเสีย่งทีด่ขี ึน้ คณะ
ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ และธรุกจิทีม่กีารกระจายตัว ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญทีจ่ะชว่ยปกป้องบรษัิทจากความเสีย่งจากภาวะ
ถดถอยไดใ้นระยะกลาง ทรสิเรทติง้กลา่ว – จบ 
  
บรษิทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TCAP) 
อนัดบัเครดติองคก์ร: เพิม่เป็น A+ จาก A  
อนัดบัเครดติตราสารหนี:้ 
TCAP131A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 3,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2556 เพิม่เป็น A+ จาก A       
TCAP14NA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 9,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2557 เพิม่เป็น A+ จาก A       
แนวโนม้อนัดบัเครดติ: Stable (คงที)่ จาก Positive (บวก) 
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ไดจ้ดัทําขนึโดยมไิด้คาํนึงถงึความต้องการด้านการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มูลรายใดรายหนึง ดงันัน ผูร้บัขอ้มูลควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทตงิ จาํกดั ไดร้บัขอ้มลูทใีชส้าํหรบัการจดัอนัดบัเครดตินีจากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอนืๆ ทเีชอืว่าเชอืถอืได ้ดงันัน บรษิทั ทรสิเรทตงิ จํากดั จงึไม่รบัประกนั
ความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลูใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ 
หรอืความไมค่รบถว้นสมบรูณ์นัน และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทไีดร้บัหรอืการกระทําใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทงันี รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ 
บรษิทั ทรสิเรทตงิ จาํกดั เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/ratinginformation/rating_criteria.html 
 


